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RESUMO 

 

O sensoriamento remoto se mostra cada vez mais útil na análise de áreas onde se 

tem dificuldades de acesso. Na Amazônia essa ferramenta se mostra eficaz no 

planejamento do trabalho de campo, através de análises de mapas elaborados com 

softwares de sistema de informação geográfica (SIG). Segundo estudos de Almeida-Filho 

et al., (2005) produtos de sensores remotos têm se mostrado eficazes na identificação de 

feições geomorfológicas na Amazônia. Propõe-se com este projeto obter informações a 

partir das imagens produzidas por sensoriamento remoto, SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission) e Landsat-7 (Land Remote Sensing Satellite), fornecidas 

gratuitamente pela Empresa Brasileira de Agropecuária (EMBRAPA), para a identificação 

e delimitação de unidades cretáceas/ cenozóicas localizadas na margem esquerda do Rio 

Amazonas no município de Itacoatiara. Para o processamento das imagens foram 

utilizados os softwares ArcGis, Globalmapper e Envi além de algumas correções de 

defeitos das imagens com os programas SRTMFILL e BLACKART. Após leituras e testes 

com diferentes tipos de sensores, foi excluída a identificação por resposta espectral nas 

imagens landsat-7, pois a densa vegetação e espessa camada de solos de origem 

intempérica impedem a resposta pela REM (Radiação eletromagnética). As imagens 

landsat-7 foram processadas com filtros, composições, fusões e ajustes de contraste para 

se obter uma melhor qualidade de realce no relevo. A partir dos resultados avaliados 

preliminarmente observa-se que os modelos digitais de elevação foram bastante uteis na 

elaboração de mapas que auxiliaram os trabalhos de campo. Estes modelos digitais de 

elevação foram processados nos softwares indicados, possibilitando obter informações 

acerca da topografia, do relevo e rede de drenagens. Com as informações obtidas foi 

possível fazer a delimitação das unidades estratigráficas das formações Novo Remanso e 

Alter do Chão. Após interpretações iniciais, o mapa geológico preliminar foi elaborado e 

utilizado na etapa de campo. Durante o trabalho de campo foram checados os pontos 

onde não foi possível observar o contato das unidades e, em seguida foram feitas as 

devidas correções no zoneamento das formações. Na etapa final foi elaborado o mapa 

final, a partir de estudos recentes na região que incluiu a formação Novo Remanso, 

diferentemente do Mapa Geológico publicado pela CPRM, em 2008, onde identificou-se 

apenas a formação Alter do Chão na área de trabalho. Os resultados do projeto 

mostraram, também, que o sensoriamento remoto foi útil para o auxílio nas identificações 

de feições morfológicas, porém o clima e a densa vegetação local mascaram as respostas 

obtidas pelos sensores. Os resultados reforçam a importância dos procedimentos 

adotados no trabalho, apesar das dificuldades encontradas na realização do trabalho de 

campo necessário ao mapeamento geológico na Amazônia. 
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1. INTRODUÇÃO 

O sensoriamento remoto é a prática de derivar informações sobre algo sem a 

necessidade de interagir fisicamente. A interpretação do sensor é feita pela REM 

(radiação eletromagnética), que ao incidir sobre o objeto se altera, tomando um padrão 

específico para aquele material, ou seja, para cada material ocorre uma alteração 

podendo assim identificar diferentes alvos.  

O uso de técnicas de processamento digital de imagens nos produtos de sensores 

remotos mostra-se eficaz no auxílio aos estudos geológicos, podendo inferir informações 

que possibilitam maior precisão na delimitação de alvos de estudo (LIMA et al., 2009).  O 

modelo digital de elevação fornece informações à cerca de altitudes e relevo da região, 

sendo muito proveitoso para observações sobre a geomorfologia do local. Para esta 

pesquisa os sensores utilizados foram: Landsat-7 e o SRTM. A série Landsat, iniciou em 

1972 com o lançamento do satélite ERTS-1 e teve seqüência com os Landsat-2, 3, 4 e, 

sobretudo, com o Landsat-5 e 7. O principal objetivo do sistema Landsat foi o 

mapeamento multispectral em alta resolução da superfície da Terra. As imagens do 

Landsat-7 possuem sete bandas (faixas de comprimento de onda) com resolução espacial 

de 30m e uma banda pancromática de 15m (EMBRAPA, 2002).  Os MDE’s (modelos 

digitais de elevação) SRTM foram gerados por um sistema de radar acoplado ao ônibus 

espacial Endeavour em fevereiro do ano 2000 durante 11 dias, tempo necessário para 

gerar o maior banco de dados topográficos digitais em alta resolução, 120m (NASA, 

2000). 

Com o processamento dessas imagens em softwares de SIG consegue-se obter 

informações de pequena e larga escala, desde a resposta espectral em um pixel para 

determinada banda aplicada até a rede do sistema de drenagem predominante na região. 

Em regiões como a floresta Amazônica, essas informações inferidas a partir dos dados 

fornecidos podem auxiliar na delimitação da área de pesquisa, busca de formas de 

acesso ao local de estudo, formas de vegetação, feições topográficas que podem conter 

significados geológicos, porém, a densa vegetação acaba por mascarar REM (radiação 

eletromagnética) emitida pelo objeto alvo, dificultando a interpretação da geologia através 

de dados de sensores multiespectrais. 

O projeto consistiu na interpretação de dados extraídos das imagens Landsat 5,7 e 

SRTM para a elaboração de um mapa geológico incluindo o zoneamento das formações 

Novo Remanso e Alter do Chão, na margem esquerda do Rio Amazonas, em uma área 

na região de Itacoatiara/AM (figura 1) identificadas na pesquisa. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A Bacia do Amazonas constitui uma unidade sedimentar, composta pelos grupos 

Trombetas, Urupadi e Curuá, Tapajós e Javari. Limitada ao norte pelo Escudo das 

Guianas e Escudo Brasil-Central ao sul, a bacia abrange uma área de aproximadamente 

500.000 km² pelos estados do Amapá, Pará e Amazonas (CPRM, 2006). 

A Formação Alter do Chão é composta por rochas siliciclásticas, variando entre 

argilitos, folhelhos, siltitos, arenitos e conglomerados. Dino et al., 1999 reconheceu duas 

sequencias sedimentares, uma atribuída à um sistema deposicional meandrante que 

evolui para anastamosado e outra por ciclos flúvio-deltáicos-lacustres. 

A história do Cenozóico na Bacia do Amazonas é pouco conhecida. As análises 

estratigráficas realizadas na região centro-oeste, entre as cidades de Manacapuru e 

Itacoatiara, ambas no estado do Amazonas, permitiram individualizar as formações 

Iranduba e Novo Remanso, as quais estão sobrepostas aos depósitos Cretáceos da 

formação Alter do Chão (ABINADER et al., 2007). Os depósitos da formação Alter do 

Chão, segundo Souza e Nogueira (2009), são constituídos por arenitos, argilitos 

caulinizados e, subordinadamente, conglomerados, contendo, localmente, níveis 

descontínuos de arenitos silicificados e ferruginosos, denominados informalmente de 

“Arenito Manaus”. 

Posicionada sobre a unidade Alter do Chão, a formação Novo Remanso é 

caracterizada por camadas de arenitos ferruginosos, pelitos e arenitos finos a médio com 

estratificação cruzada (ROZO et al., 2005). Encontra-se intemperizada, com aspecto 

maciço, sendo delimitada na base e no topo por crostas lateríticas. Foram datados 

palinomorfos do Mioceno Médio a Superior, podendo assim inferir esta idade para a 

formação Novo Remanso (DINO et al., 2006). 

Grohmann et al., 2008 cita trabalhos, como Carvalho e Latrubesse (2004), Almeida-

Filho et al., 2005, sobre análises geomorfológicas realizadas em território brasileiro 

utilizando dados obtidos a partir de técnicas de processamento de modelos digitais de 

elevação SRTM, mostrando as possíveis aplicações e limitações do uso de produtos de 

sensores orbitais na Amazônia. 
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3. MÉTODOS UTILIZADOS 

Na execução da pesquisa foram usados dois sensores imageadores, o 

multiespectral Landsat e o modelo digital de elevação SRTM. As cenas Landsat-7 foram 

adquiridas através do banco de dados fornecido gratuitamente pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), já os MDE’s foram disponibilizados pela National 

Aeronautics and Space Administration (NASA). Foi necessário a junção de quatro cenas 

SRTM para formar o mosaico da área do projeto (S03W059,S03W60,S04W59,S04W60), 

pois a região engloba parte de cada uma dessas quatro imagens adquiridas. 

As imagens Landsat foram processadas no software ENVI CLASSIC, onde foi feita a 

correção atmosférica baseada na técnica do mínimo histograma que se baseia em nuvens 

densas e corpos de água limpa, onde os valores de níveis de cinza deveriam sem nulos, 

logo valores não nulos encontrados nesses locais são indicativos do espalhamento 

atmosférico. A técnica consiste em subtrair de cada pixel de cada banda espectral de toda 

a imagem, o menor valor medido nestas áreas. O realce de imagens consiste na 

ampliação do contraste e composições coloridas. Com base em informações sobre cada 

banda do satélite (CPRM 2005), aplicou-se nas imagens testes de composições de 

bandas nos canais RGB (Red, Green e Blue) para se obter um melhor resultado na 

imagem gerada (FIGUEIREDO 2005). 

Os modelos SRTM foram trabalhados nos softwares GLOBALMAPPER, ARCMAP e 

ARCSCENE para a obtenção de informações geológicas. Esses modelos, por vezes, 

apresentam falta de informações em alguns pixels que devem ser corrigidas, essa 

correção é feita no aplicativo SRTMFILL, o qual pode ser feito o download gratuitamente. 

Primeiramente foi feito o realce de cores para a melhor observação do relevo no modelo 

3D elaborado para a área. Para a delimitação das unidades no mapa elaborado na fase 

pré campo, utilizou-se dados das análises da rede de drenagem segundo padrões de 

Howard (1967) e de perfis topográficos traçados nos locais com visíveis diferenças de 

altitudes. 

A fase de trabalho de campo foi realizada por via terrestre e fluvial, onde foi 

observado e identificado as características faciológicas nos pontos dos afloramentos 

visitados para a comparação com os perfis indicados nos estudos realizados na área 

(ABINADER et al., 2007) e posterior checagem com as informações obtidas no mapa 

geológico preliminar elaborado pelo bolsista. Na segunda fase de processamento de 

dados, pós-campo, foram feitas as devidas correções no zoneamento preliminar para a 

confecção do mapa geológico final. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As informações das REM’s nas imagens Landsat processadas mostraram os dosséis 

da floresta, tornando a resposta espectral muito homogênea devido ao clima úmido, a 

densa vegetação predominante na área de pesquisa e a baixa capacidade de penetração 

do satélite, sendo assim de extrema dificuldade a individualização das unidades 

geológicas utilizando exclusivamente o comportamento espectral do pixel. Para a 

interpretação morfológica nas imagens foi realizada, também, uma composição RGB 

referente as bandas 7, 4, 3 (figura 2), seguindo a metodologia de Brust (2010), que 

permitiu uma melhor visualização das feições geomorfológicas. 

 

Figura 1: Mapa de localização dos pontos visitados. 
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Figura 2: Composição para o realce das características geomorfologicas R7G4B3 Landsat-7. 

 

Já para a identificação das características geológicas, CPRM (2005) e INPE indicam 
composições específicas (R4,G3,2B) para obter-se melhores imagens, porém os 
resultados obtidos neste trabalho não foram satisfatórios, preferiu-se, portanto, realizar os 
estudos da geomorfologia utilizando os MDE’s, descritos a seguir. 

Primeiramente, foi realizada as correções na imagem, utilizando SRTMFILL para 

preencher os pixels sem informações do MDE conforme pode-se visualizar na figura 3. 

 

Figura 3: Comparação de dados pré (esquerda) e pós(direita) correção do MDE. 

Posteriormente, processaram-se as imagens SRTM com a finalidade de gerar 

mapas e modelos em três dimensões (figura 4) que permitiram a inferência do 

zoneamento dos aspectos geológicos identificados na área da pesquisa. 
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Figura 4: Modelo 3D da região de estudo elaborado no software ArcScene. Tons vermelho indicam elevações acima de 70 
metros. 

No mapa de curva de nível elaborado foram consideradas as cotas topográficas 

maiores que 70 metros destacadas em vermelho na figura 5 e cotas menores destacadas 

na cor verde para uma melhor visualização da diferenciação do relevo. Para a formação 

Novo Remanso o relevo mostra-se rebaixado em comparação com a formação Alter do 

Chão, onde predomina cotas mais elevadas dos platôs. 

 

Figura 5: Mapa de curva de nível evidenciando os platôs acima de 70 metros de altitude. 
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Para definir os limites entre as unidades geológicas aflorantes na área (figura 1), 

baseou-se nos dados de cotas do mapa de curva de nível, inferindo a altitude de 70 

metros como limite entre as formações, e na diferenciação dos padrões de drenagem 

identificados de acordo com Howard (1967).  

Na área delimitada como formação Alter do Chão predomina drenagem do tipo 

incisiva, mostrando um padrão geométrico variando entre dendrítico e treliça, com trend 

NE-SW/NW-SE. Já no zoneamento do Novo Remanso verifica-se drenagens aleatórias e 

menos incisivas, correspondente à uma topografia rebaixada da região inserida no limite 

interno destacado em vermelho no mapa de drenagem (figura 6). 

 

Figura 6: Mapa de rede de drenagem. Polígono vermelho mostrando a aleatoriedade do sistema de drenagem desenvolvido 
sobre o terreno na área de estudo. 
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Após as interpretações descritas acima, foi elaborado o mapa (figura 8), pré campo, 

indicando as delimitações das formações Alter do Chão e Novo Remanso. Em campo 

foram checados os afloramentos para a identificação das formações in situ, onde foi 

possível a observação de perfil da unidade Alter do Chão e da formação Novo Remanso 

(figura 7) descrita por Abinader et al., (2007). 

 

Figura 7: Foto mostrando o relevo arrasado da formação Novo Remanso (esquerda) e perfil (direita) indicando latossolo, 

crosta laterítica e horizonte mosqueado (A, B e C, respectivamente)  conforme descrito por Abinader et al., 2007. 

A segunda fase do processamento de dados consistiu na correção das regiões 

delimitadas no mapa geológico preliminar (figura 8) para a elaboração do mapa final. 

 

Figura 8: Delimitação da formação Novo Remanso feita na etapa pré-campo. 
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Figura 9: Delimitação da formação Novo Remanso corrigida após a checagem de campo. 
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5. CONCLUSÕES 

O trabalho de zoneamento das unidades cretáceas/cenozóicas na margem esquerda 

do rio amazonas no município de Itacoatiara foi realizado utilizando as imagens landsat 5 

e 7 como também MDE, ferramentas usadas frequentemente para a setorização de 

unidades geológicas através de sensoriamento remoto. 

Os resultados obtidos utilizando as imagens Landsat-5 e 7, para a identificação das 

unidades propostas, não foram satisfatórios devido a inexistência de tecnologia dos 

satélites disponíveis gratuitamente e a vegetação abundante, portanto, não foi possível a 

individualização das formações aflorantes. Optou-se pela interpretação geomorfológica 

através do MDE, que já possui estudos mais difundidos na região amazônica. 

O zoneamento das unidades geológicas foi feito com base nas diferenças dos 

padrões geométricos da rede de drenagem como também, de elevação e forma de relevo 

separando as formações Alter do Chão da Novo Remanso. A formação Novo Remanso 

apresenta uma rede de drenagem aleatória, sem comportamento descrito, pois a região 

possui relevo rebaixado em relação à formação Alter do Chão, onde as drenagens são 

incisivas e possuem padrão variado entre dendrítico e treliça. 

Apesar da possibilidade de interpretações indiretas por sensoriamento remoto com 

os MDE’s, essa ferramenta continua sendo complementar ao trabalho de campo, sendo 

útil no planejamento e na indicação de possíveis características do local de pesquisa 

tornando-o mais objetivo. 
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7. CRONOGRAMA 

 

N

º 

Descrição Ago 

2013 

Set Out Nov Dez Jan 

2014 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Obtenção de dados 

digitalizados e revisão 

bibliográfica 

X X X X X X X X X X X X 

2 Processamento de dados-1 X X X X X        

3 Fase de campo      X       

4 Processamento de dados-2       X X X    

5 Seleção das unidades         X X X  

6 Elaboração do resumo e 

relatório final 

          X X 

7 Apresentação Final para o 

Congresso 

           X 

 

 

 

 

 

 

 


